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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The 7th Framework Programme : state of play

On 6 April 2005 the Commission presented its proposal for a Decision of the European 
Parliament and the Council concerning the seventh Framework Programme (FP7) for 
research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013). On 11 
October 2005 the TRAN committee adopted an opinion on this proposal, amending the 
thematic part on transport and aeronautics, which was transferred to the ITRE committee. The 
ITRE committee had decided, also in the light of the uncertainty on the Financial Perspectives 
2007-2013, to precede its report by two working documents, presented in June and October 
2005. The draft report of ITRE will be presented in January 2006. Your draftsman has 
suggested to the ITRE rapporteur Mr. Buzek to include all TRAN amendments and to avoid 
including amendments that may conflict with the ones of the TRAN committee.

Meanwhile, the Commission presented a new proposal for a Council Decision on 21 
September 2005, which concerns only the specific programme 'Cooperation' of the FP7. The 
Cooperation programme is the part of FP7 that identifies the nine thematic research areas, one 
of which is transport and aeronautics. The ITRE committee will make a separate report on this 
proposal, of which it should be noted that Parliament is only asked for consultation.

Transport and aeronautics in the Cooperation programme : differences from the 
general FP7 proposal 

The proposal for the Cooperation programme is in many ways a specification of what was 
already mentioned in the general proposal for FP7. As transport and aeronautics are 
concerned, the proposal follows the same structure, presenting first objective and approach, 
then activities in aeronautics and air transport, surface transport and Galileo.

The following differences or additions compared to the general FP7 proposal can be noted:

Objective and approach:
Safer transport is added to the objectives. The approach of the Cooperation programme is 
characterised as 'integrated', linking all transport modes. Cross-cutting thematic topics shall 
focus on transport specificities, such as security. Instead of speaking of 'the clean and safe 
vehicle of the future', a more general wording is used, speaking of 'alternative energy sources 
in transport applications' and 'environmental effects ... including climate change'. More 
emphasis is laid on the work of Technology Platforms and their Strategic Research Agenda's, 
which may justify the setting up of Joint Technology Initiatives. Attention is given to 
activities of particular relevance to SMEs and impact assessments.

Activities in aeronautics and air transport:
Some quantitative targets are added, such as a reduction in emissions (CO2 and noise by 50%, 
NOx by 80%), a five fold reduction in accident rates and halving the time to the market for 
new products. Under ensuring customer satisfaction and safety research on adapting airport 
and air traffic operations to different type of vehicles and '24-hour utilisation at acceptable 
community noise levels' is mentioned. For increasing time efficiency the focus is put on the 
SESAME initiative.  Speaking of the air transport of the future some new concepts are added, 
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such as new propulsion and lifting concepts and new methods of aircraft guidance.

Activities in surface transport (rail, road and waterborne):
The explanatory texts are a more detailed and some new emphasis is added. For instance, 
mention is made of fuel cells (for greening), loading and unloading (for modal shift), demand 
management (for urban mobility), risk analysis (for safety and security) and decreasing life 
cycle costs (for competitiveness).

Activities for Galileo:
This paragraph is substantially extended, mentioning all kinds of possible applications of the 
Galileo system (e.g. cartography or navigation) and important aspects to be taken into account 
(e.g. opening to commercial access or ensuring safe use through certification).

Other additions:
Two new subheadings have been added: one to stress the importance of international 
cooperation and another to note that research should also be able to respond to unforeseen 
policy needs.

Amendments

By the time of publication of this Commission proposal on the Cooperation programme, 
Parliament had not yet adopted its report on the general FP7 proposal. This Commission 
proposal does therefore not (yet) take Parliament's amendments to the general proposal into 
account. As this new proposal is so similar to the former one, your draftsman proposes 
amendments similar to those made to the general proposal.

Based on the opinion adopted on 11 October by the TRAN committee, your draftsman 
proposes therefore 11 amendments, reflecting its main elements.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 odst. 1 písm. g)

g) doprava (včetně letectví); (g) doprava (včetně letectví a námořní 
technologie), zejména programy Galileo, 
SESAR a ERTMS*;
_____________________
* Galileo je evropský program satelitní 
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navigace, SESAR je výzkumný program 
ATM v rámci „jednotného evropského 
nebe“ a ERTMS je evropský systém řízení 
železniční dopravy.

Odůvodnění

Je důležité, aby si Evropa zachovala vedoucí postavení v oblasti výzkumu námořních 
technologií. V případě programů Galileo a ERTMS se jedná o úpravu, která má zohlednit 
rozhodnutí Rady o novém finančním výhledu.

Pozměňovací návrh 2
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ nadpis

Doprava (včetně letectví) Doprava (včetně letectví a námořní 
technologie), zejména programy Galileo, 
SESAR a ERTMS

Odůvodnění

Je důležité, aby si Evropa zachovala vedoucí postavení v oblasti výzkumu námořních 
technologií. V případě programů Galileo a ERTMS se jedná o úpravu, která má zohlednit 
rozhodnutí Rady o novém finančním výhledu.

Pozměňovací návrh 3
Příloha I Část 7 „Doprava (včetně letectví)“ Cíl

Na základě technického pokroku rozvíjet 
integrované, ekologičtější, „chytřejší“ a 
bezpečnější celoevropské dopravní systémy, 
které budou přínosné občanům i 
společnosti a budou šetrné k životním 
prostředí a přírodním zdrojům; a zabezpečí 
další rozvoj konkurenceschopnosti a 
upevnění vedoucího postavení evropských 
průmyslových odvětví na celosvětovém 
trhu.

Trvalý rozvoj konkurenceschopných 
evropských dopravních systémů, které 
budou moci cestující snadno využívat 
a které budou přínosné evropským 
občanům a průmyslovým odvětvím 
na celosvětovém trhu. Technický pokrok, 
udržitelný rozvoj, ekologičtější, „chytřejší“,
„levnější, ale lepší“, bezpečnější a  pro 
zákazníka příznivější celoevropské dopravní 
a logistické systémy jsou cílem sedmého 
rámcového programu v oblasti dopravy a 
logistiky. 

Odůvodnění

Prvním a nejdůležitějším cílem je vytvořit konkurenční prostředí a dalším krokem by mělo být
zahájení výzkumu jakožto prostředku na podporu hlavního cíle. Zohlednění zájmů zákazníka 
je v souladu s celkovou povahou návrhu Komise. Vzhledem ke globálním dopravním vazbám 
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EU a vývoji jejích dopravních systémů je nutné zmínit také nové a lepší logistické systémy, 
které přispějí ke zlepšení mobility a zároveň omezí nepříznivý dopad na životní prostředí.  

Pozměňovací návrh 4
Příloha I Část 7 „Doprava (včetně letectví)“ Přístup odst. 1

Evropský dopravní systém je základní 
složkou evropské ekonomické a sociální 
prosperity. Hraje klíčovou úlohu 
při dopravě lidí a zboží v místním, 
regionálním, vnitrostátním, evropském i 
mezinárodním kontextu. Toto téma se bude 
zabývat některými současnými výzvami, jak 
jsou vymezeny v bílé knize o dopravě, 
spočívajícími ve zlepšení přínosů, které 
dopravní systémy poskytují společnosti a 
průmyslové konkurenceschopnosti 
v rozšířené EU, a v současné minimalizaci 
negativních dopadů a následků způsobených 
dopravou ve vztahu k životnímu prostředí, 
využívání energie, bezpečnosti a veřejnému 
zdraví.

Evropský a globální dopravní systém je
základní složkou evropské ekonomické 
a sociální prosperity. Nejenže existuje 
značný objem vnitřní dopravy mezi 
členskými státy a četná dopravní spojení s 
třetími zeměmi, ale evropské společnosti, 
zejména v sektoru letecké a námořní 
dopravy, v mnoha oblastech dominují, také 
pokud jde o dopravu mezi třetími zeměmi, 
ať ve formě dopravních služeb nebo 
dodávek moderních zařízení. Toto téma se 
bude zabývat některými současnými 
výzvami, jak jsou vymezeny v bílé knize o 
dopravě, spočívajícími ve zlepšení přínosů, 
které dopravní systémy poskytují společnosti 
a průmyslové konkurenceschopnosti 
v rozšířené EU, a v současné minimalizaci 
negativních dopadů a následků způsobených 
dopravou ve vztahu k životnímu prostředí, 
využívání energie, bezpečnosti a veřejnému 
zdraví. Přerozdělení rozpočtu ve prospěch 
výzkumu v oblasti dopravy bude odrážet 
hospodářský význam různých způsobů 
dopravy. 

Odůvodnění

Na oblast evropské dopravy je nutné pohlížet v globálním kontextu. Nadto by v přerozděleném 
rozpočtu a plánu výzkumu měla být zohledněna skutečnost, že pozemní doprava je 
z hospodářského hlediska mnohem významnější než letecká doprava. Jak Komise sama uvedla 
v obecném návrhu pro sedmý rámcový program KOM(2005)0043, pozemní doprava 
představuje 11 % HDP EU s 16 milióny zaměstnanců, zatímco letecká doprava pouze 2,6 % 
s 3,1 miliónem zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 5
Příloha I Část 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Přístup“ odst. 3
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Různé technologické platformy zřízené 
v této oblasti (ACARE pro letectví a 
leteckou dopravu, ERRAC pro železniční 
dopravu, ERTRAC pro silniční dopravu, 
WATERBORNE pro vodní dopravu, 
vodíkové a palivové články) vypracovaly 
dlouhodobé vize a strategické plány 
výzkumu (SRA), které tvoří významné 
vstupy pro definici tématu a doplňují 
potřeby tvůrců politik a očekávání 
společnosti. Vybrané aspekty strategických 
plánů výzkumu mohou odůvodnit zřízení 
společných technologických iniciativ. 
Činnosti v rámci programu ERA-NET 
představují příležitosti k usnadnění další 
nadnárodní koordinace specifických témat 
v odvětví dopravy a budou prováděny, 
kdykoli to bude vhodné.

Různé technologické platformy zřízené 
v této oblasti (ACARE pro letectví 
a leteckou dopravu, ERRAC pro železniční 
dopravu, ERTRAC pro silniční dopravu 
WATERBORNE pro vodní dopravu a
námořní technologii, vodíkové a palivové 
články) vypracovaly dlouhodobé vize a 
strategické plány výzkumu (SRA), které 
tvoří významné vstupy pro definici tématu a 
doplňují potřeby tvůrců politik a očekávání 
společnosti. Vybrané aspekty strategických 
plánů výzkumu mohou být základem pro
zřízení společných technologických 
iniciativ. Činnosti v rámci programu ERA-
NET představují příležitosti k usnadnění 

další nadnárodní koordinace specifických 
témat v odvětví dopravy a budou prováděny, 
kdykoli to bude vhodné.

Odůvodnění
Je důležité, aby si Evropa zachovala vedoucí postavení v oblasti výzkumu námořních 
technologií. 

Pozměňovací návrh 6
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Přístup“ odst. 5

V rámci různých činností budou řešeny 
stávající politické potřeby, jakož i rozvoj, 
posuzování a provádění nových politik 
(např. námořní politiky). Práce bude 
zahrnovat studie, modely a nástroje, které se 
zabývají strategickým monitorováním a 
předvídáním a integrací vědomostí 
souvisejících s hlavními ekonomickými, 
sociálními, bezpečnostními a 
environmentálními otázkami v dopravě. 
Činnosti podporující průřezová témata se 
zaměří na aspekty specifické pro dopravu, 
např. bezpečnostní aspekty coby základní 
požadavek dopravního systému; využívání 
alternativních zdrojů energie v dopravních 
aplikacích; a monitorování účinků dopravy 
na životní prostředí, včetně změny klimatu.

V rámci různých činností budou řešeny 
stávající politické potřeby, jakož i rozvoj, 
posuzování a provádění nových politik 
(např. námořní politiky). Práce bude 
zahrnovat studie, modely a nástroje, které se 
zabývají strategickým monitorováním a 
předvídáním a integrací vědomostí 
souvisejících s hlavními ekonomickými, 
sociálními, bezpečnostními a 
environmentálními otázkami v dopravě. 
Činnosti podporující průřezová témata se 
zaměří na aspekty specifické pro dopravu, 
např. bezpečnostní aspekty coby základní 
požadavek dopravního systému; využívání 
alternativních zdrojů energie v dopravních 
aplikacích; monitorování účinků dopravy na 
životní prostředí, včetně změny klimatu, a 
opatření na zmírňování negativních vlivů 
souvisejících s trvalými zeměpisnými 
překážkami. Výzkum v oblasti životního 
prostředí by měl zahrnovat způsoby, jak
zamezit, snížit a optimalizovat dopravu.
Výzkum v oblasti životního prostředí by měl 
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zahrnovat zvyšování efektivnosti dopravy.

Odůvodnění

V souladu s textem, který předložil zpravodaj, navrhuje tento pozměňovací návrh přijmout 
taková opatření v oblasti spolupráce, která zmírní negativní důsledky plynoucí z trvalých 
zeměpisných překážek.

Pozměňovací návrh 7
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Přístup“ nadpis „Letectví a letecká doprava“

Letectví a letecká doprava Letectví a udržitelná letecká doprava

Odůvodnění

V souladu s článkem 2 Smlouvy o ES a se závěry Evropské rady v Göteborgu.

Pozměňovací návrh 8
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Přístup“ nadpis „Letectví a letecká doprava“ 

odst. 4

Zásadní zlepšení výběru pro cestující a 
pružnosti časového plánu při současném 
dosažení pětinásobného snížení počtu nehod. 
Nové technologie umožní širší výběr 
konfigurací letadel a motorů, a to pro malé i 
velké stroje, a zvýšenou úroveň 
automatizace ve všech složkách systému, 
včetně řízení letadel. Důraz bude rovněž 
kladen na zvýšení pohodlí cestujících, dobré 
cestovní podmínky, nové služby a opatření 
pro aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním 
důrazem na lidský prvek. Výzkum bude 
zahrnovat úpravu letišť a letového provozu 
podle různých typů strojů a fungování po 24
hodin na přijatelné hlukové úrovni.

Zásadní zlepšení výběru pro cestující a 
pružnosti časového plánu při současném 
dosažení pětinásobného snížení počtu nehod. 
Nové technologie umožní širší výběr 
konfigurací letadel a motorů, a to pro malé i 
velké stroje, a zvýšenou úroveň 
automatizace ve všech složkách systému, 
včetně řízení letadel a umožní, aby národní 
informační a rezervační systémy mohlo na 
evropské úrovni mnohostranně využívat 
více dopravních společností. Důraz bude 
rovněž kladen na zvýšení pohodlí 
cestujících, dobré cestovní podmínky, nové 
služby a opatření pro aktivní i pasivní 
bezpečnost se zvláštním důrazem na lidský 
prvek. Výzkum bude zahrnovat úpravu letišť 
a letového provozu podle různých 
zeměpisných podmínek, typů strojů a 
fungování po 24 hodin na přijatelné hlukové 
úrovni.

Odůvodnění

Důslednější sjednocení rezervačních systémů zvyšuje nejen spokojenost zákazníka, ale i 
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efektivitu celého sytému bez ohledu na zeměpisné podmínky.

Pozměňovací návrh 9
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Přístup“ nadpis „Letectví a letecká doprava“ 

odst. 5

Zvyšování rentability: podpora 
konkurenceschopného dodávkového řetězce 
schopného na polovinu snížit čas potřebný 
k uvedení na trh a snížení nákladů na rozvoj 
výrobků a provozních nákladů, což učiní 
dopravu dostupnější pro občany. Výzkum 
se zaměří na zlepšení celého obchodního 
procesu, od koncepčních konstrukčních 
návrhů k vývoji výrobku, výrobě 
a praktickému provozu, včetně integrace 
dodávkového řetězce. Bude zahrnovat 
zlepšenou simulaci schopností a 
automatizace, technologie a metody 
pro realizaci bezúdržbových letadel, jakož 
i hladké operace související s letadly, letišti 
a letovým provozem. 

Zvyšování rentability: podpora 
konkurenceschopného dodávkového řetězce 
schopného na polovinu snížit čas potřebný 
k uvedení na trh a snížení nákladů na rozvoj 
výrobků a provozních nákladů, například 
využíváním výsledků projektu SMMART –
Systém mobilní údržby dostupné v reálném 
čase, což učiní dopravu dostupnější 
pro občany. Výzkum se zaměří na zlepšení 
celého obchodního procesu, od koncepčních 
konstrukčních návrhů k vývoji výrobku, 
výrobě a praktickému provozu, včetně 
integrace dodávkového řetězce. Bude 
zahrnovat zlepšenou simulaci schopností 
a automatizace, technologie a metody
pro realizaci bezúdržbových letadel, jakož 
i hladké operace související s letadly, letišti 
a letovým provozem.

Odůvodnění

Je žádoucí zužitkovat potenciální výsledky šestého rámcového programu, jehož součástí je 
SMMART – Systém mobilní údržby dostupné v reálném čase. Cílem výzkumu v rámci projektu 
SMMART je zefektivnit dodávky a zkrátit dodací lhůty náhradních dílů v leteckém průmyslu.

Pozměňovací návrh 10
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Přístup“ nadpis „Letectví a letecká doprava“ 

odst. 6

Ochrana letadel a cestujících: předcházet 
nepřátelskému jednání všeho druhu, jež má 
způsobit zranění, ztrátu, škodu či narušení 
cestujícím či občanům v důsledku zneužití 
letadla. Výzkum se zaměří na náležité 
složky systému letecké dopravy včetně 
bezpečnostních opatření v rámci 
konstrukčních požadavků na kabinu a pilotní 
kabinu, automatické kontroly a přistání 
v případě neoprávněného použití letadla, 
ochrany proti vnějším útokům a 
bezpečnostních aspektů uspořádání 

Ochrana letadel a cestujících: předcházet 
nepřátelskému jednání všeho druhu, jež má 
způsobit zranění, ztrátu, škodu či narušení 
cestujícím či občanům v důsledku zneužití 
letadla. Výzkum se zaměří na náležité 
složky systému letecké dopravy včetně 
bezpečnostních opatření v rámci 
konstrukčních požadavků na kabinu a pilotní 
kabinu, automatické kontroly a přistání 
v případě neoprávněného použití letadla, 
ochrany proti vnějším útokům a 
bezpečnostních aspektů uspořádání 
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vzdušného prostoru a letištních operací. vzdušného prostoru a letištních operací,
fyzických omezení nebo nepříznivých 
meteorologických podmínek.

Odůvodnění

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je pojmout co možná nejvíce oblastí do
budoucího výzkumu.

Pozměňovací návrh 11
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Přístup“ nadpis „Letectví a letecká doprava“ 

odst. 7

Průkopnická činnost v letecké dopravě 
budoucnosti: zkoumání radikálnějších, 
ekologicky šetrnějších a inovativních 
technologií, které by mohly usnadnit zásadní 
změny požadované leteckou dopravou v 
druhé polovině tohoto století a později. 
Výzkum bude řešit aspekty jako nové 
koncepty pohonu a zdvihu, nová řešení
vnitřního prostoru leteckých dopravních 
prostředků, nové letištní koncepty, nové 
metody navádění a kontroly letadel, 
alternativní koncepty systému letecké 
dopravy a jeho integrace s dalšími způsoby 
dopravy.

Průkopnická činnost v letecké dopravě 
budoucnosti: zkoumání radikálnějších, 
ekologicky šetrnějších a inovativních 
technologií, které by mohly usnadnit zásadní 
změny požadované leteckou dopravou v 
druhé polovině tohoto století a později. 
Výzkum bude řešit aspekty jako nové 
koncepty pohonu a zdvihu, nová pojetí 
vnitřního prostoru leteckých dopravních 
prostředků, nové letištní koncepty, nové 
metody navádění a kontroly letadel, 
alternativní způsoby systému letecké 
dopravy a jeho integrace s dalšími způsoby 
dopravy, stejně jako nová řešení pro 
minimalizaci dopadů vyplývajících z 
nepříznivých zeměpisných překážek.

Odůvodnění

Letecká doprava budoucnosti musí nabídnout nové způsoby pro minimalizaci dopadů 
vyplývajících z trvalých zeměpisných překážek, které se vyskytují v regionech nebo v zemích, 
kde bude tato doprava využívána.

Pozměňovací návrh 12
Příloha I Část 7 „Doprava (včetně letectví)“ Činnosti podbod Pozemní doprava

Pozemní (železniční, silniční a vodní) 
doprava

Udržitelná pozemní (železniční, silniční a 
vodní) doprava

Odůvodnění

Nadpis by měl obdobně jako v šestém rámcovém programu uvádět slovo „udržitelný“, neboť 
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článek 6 Smlouvy ukládá povinnost začlenit hledisko udržitelného rozvoje např.  do odvětví 
výzkumu a dopravy.  

Pozměňovací návrh 13
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Činnosti“ název „Podzemní (železniční, silniční 

a vodní) doprava“ odst. 1

Ekologizace pozemní dopravy: vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků. Činnosti 
se budou týkat infrastruktury, vozidel, 
plavidel a technologií součástí, včetně 
celkové optimalizace systému. Výzkum 
v oblasti rozvoje dopravy bude zahrnovat 
výrobu, konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

Ekologizace pozemní dopravy: zlepšení 
metod pro výpočet externích sociálních 
a environmentálních nákladů a vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků a biomasy. 
Činnosti se budou týkat infrastruktury, 
vozidel, plavidel a technologií součástí, 
včetně optimalizace celého systému. 
Výzkum v oblasti rozvoje dopravy bude 
zahrnovat výrobu, konstrukci, provoz, 
údržbu, opravy, inspekce, recyklaci, 
likvidaci a zásahy na moři v případě havárie.
Výzkum vytvoří základ pro cílený a na 
rizika zaměřený design, a tak zvýší 
bezpečnost a účinnost lodí a konstrukcí na
volném moři, zlepší provoz a údržbu lodí a 
nalezne nové systémy pro zajištění 
bezpečných námořních operací. Zároveň je 
nutné dále snižovat znečištění životního 
prostředí, aby přes očekávaný nárůst 
objemu lodní dopravy bylo možno zajistit 
vývoj přijatelný z hlediska životního 
prostředí.

Odůvodnění

Rozhodnutí o nové směrnici „euronálepka č. 2“ zahrnuje cíl vyvinout metody pro výpočet 
externích environmentálních a sociálních nákladů. Biomasa je považována za jeden 
z možných zdrojů alternativní energie blízké budoucnosti a další výzkum v oblasti pohonu tedy 
nemůže vyloučit tento zdroj energie. Nadto je nutné do ekologizace povrchové dopravy 
zahrnout i námořní výzkum.
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Pozměňovací návrh 14
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Činnosti“ název „Podzemní (železniční, silniční 

a vodní) doprava“ odst. 2

Podporování přechodu na jiný druh dopravy 
a odlehčení dopravních koridorů: rozvoj 
a demonstrace bezešvé dopravy ode dveří 
ke dveřím pro lidi i zboží, jakož 
i technologií pro zajištění účinné 
intermodality, včetně intermodality 
v kontextu konkurenceschopnosti železniční 
dopravy. To zahrnuje činnosti zabývající 
se interoperabilitou a optimalizací provozu 
místních, regionálních, vnitrostátních 
a evropských dopravních sítí, systémů 
a služeb a jejich intermodální integrací. 
Činnosti se zaměří na co nejrozvinutější 
využívání infrastruktur, včetně terminálů 
a specializovaných sítí, zlepšeného řízení 
dopravy, silničního provozu a informací, 
posílenou logistiku a intermodalitu 
cestujících. Vyvinou se inteligentní systémy, 
nové koncepty a technologie vozidel 
a plavidel, včetně operací při nakládce 
a vykládce. Vědomosti pro tvorbu politiky 
budou zahrnovat ceny a poplatky související 
s infrastrukturou, posuzování opatření 
v rámci dopravní politiky EU, jakož 
i politiky a projekty související 
s transevropskou sítí. 

Podporování přechodu na jiný druh dopravy 
a odlehčení dopravních koridorů: rozvoj 
a demonstrace bezešvé dopravy ode dveří 
ke dveřím pro lidi i zboží, jakož 
i technologií pro zajištění účinné 
intermodality, včetně intermodality 
v kontextu konkurenceschopnosti železniční 
dopravy. Tímto se rozumí vývoj 
„jednosystémového přístupu“ s rovnováhou 
mezi  jednotlivými druhy dopravy, který 
podpoří železniční a vnitrozemskou vodní 
dopravu a námořní dopravy na krátké 
vzdálenosti jako alternativy k silniční 
a letecké dopravě na krátké vzdálenosti, 
což je i cílem programů Marco Polo. 
To zahrnuje činnosti zabývající se 
interoperabilitou a optimalizací provozu 
místních, regionálních, vnitrostátních 
a evropských dopravních sítí, systémů 
a služeb a jejich intermodální integrací
a získávání dalších zkušeností s evropským 
systémem řízení železniční dopravy a jeho 
další rozvoj. Činnosti se zaměří na co 
nejrozvinutější využívání infrastruktur, 
včetně terminálů a specializovaných sítí, 
zlepšeného řízení dopravy, silničního 
provozu a informací, posílenou logistiku a 
intermodalitu cestujících. Vyvinou se 
inteligentní systémy, nové koncepty a 
technologie vozidel a plavidel, včetně 
operací při nakládce a vykládce. Vědomosti 
pro tvorbu politiky budou zahrnovat ceny a 
poplatky související s infrastrukturou, 
posuzování opatření v rámci dopravní 
politiky EU, jakož i politiky a projekty 
související s transevropskou sítí. 

Odůvodnění

„Jednosystémový přístup“ spočívá v tom, že se na dopravu v určité oblasti pohlíží jako na 
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jednotný systém, a že potřeby dopravy v této oblasti je možné naplňovat pomocí takových 
prostředků, které nejlépe vyhovují zvláštním potřebám zákazníka, dodavatele a životního 
prostředí. Výzkum může být nápomocen při vývoji technologií a služeb pro cestující s cílem 
naplnit tento přístup, a tak podporovat „zelenou“ železniční a vnitrozemskou vodní dopravu a 
námořní dopravu na krátké vzdálenosti. Projekt ERTMS je důležitý v rámci TEN-T. Je třeba 
se dále věnovat doprovodnému výzkumu standardizace, stabilizace a nových zkušeností.

Pozměňovací návrh 15
Příloha I Část 7 „Doprava (včetně letectví)“, Činnosti podbod Pozemní doprava odst. 3

Zajištění udržitelné městské mobility: důraz 
na mobilitu osob a zboží pomocí výzkumu 
„vozidla budoucí generace“ a jeho tržního 
uplatnění, propojení všech složek čisté, 
energeticky účinné, bezpečné a inteligentní 
silniční dopravy. Výzkum nových konceptů 
mobility, inovativních režimů řízení 
organizace a mobility a vysoce kvalitní 
veřejné dopravy bude zaměřen na zajištění 
přístupu pro všechny a vysokých úrovní 
intermodální integrace. Budou rozvíjeny a 
testovány inovativní strategie pro čistou 
městskou dopravu. Zvláštní důraz bude 
kladen na neznečišťující způsoby dopravy, 
řízení poptávky, racionalizaci soukromé 
dopravy a informační a komunikační 
strategie, služby a infrastruktury. Nástroje 
podporující rozvoj politiky a její provádění 
budou zahrnovat plánování dopravy a 
využívání půdy.

Zajištění udržitelné městské mobility: důraz 
na mobilitu osob a zboží pomocí výzkumu 
„vozidla budoucí generace“ a jeho tržního 
uplatnění, propojení všech složek čisté, 
energeticky účinné, bezpečné a inteligentní 
silniční dopravy. Výzkum nových konceptů 
mobility, inovativních režimů řízení 
organizace a mobility a vysoce kvalitní 
veřejné dopravy bude zaměřen na zajištění 
přístupu pro všechny a vysokých úrovní 
intermodální integrace. Budou rozvíjeny a 
testovány inovativní strategie pro čistou 
městskou dopravu. Zvláštní důraz bude 
kladen na neznečišťující způsoby dopravy, 
řízení poptávky, racionalizaci soukromé 
dopravy a informační a komunikační 
strategie, služby a infrastruktury. Pozornost 
se rovněž soustředí na kvalitu mobility a 
spokojenost zákazníka, především osob se 
sníženou pohyblivostí a zvláštních skupin, 
jakou jsou starší lidé a ženy. Nástroje 
podporující rozvoj politiky a její provádění 
budou zahrnovat plánování dopravy a 
využívání půdy.

Odůvodnění

V souvislosti se současnými demografickými změnami a novými potřebami mobility evropské 
společnosti je nutné předvídat, jak se bude měnit vnímání silniční dopravy jejími uživateli 
(výhody, preference atd.). Ačkoli význam otázky dostupnosti, především pro osoby se sníženou 
pohyblivostí, roste, je v tomto ohledu nezbytné zintenzívnit výzkum. Zvláštní pozornost se 
může věnovat opatřením, která mají  pozitivní dopad i na ostatní uživatele dopravních 
prostředků. Například snížení schodů u vstupu a vyhrazení místa v autobusech pro invalidní 
vozíky se ukazuje jako výhodné opatření i pro běžné uživatele (snadnější přístup, získání více 
času na autobusových zastávkách, víceúčelové využití prostoru).
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Pozměňovací návrh 16
Příloha I Část 7 „Doprava (včetně letectví)“, Činnosti podbod Pozemní doprava odst. 5

Posílení konkurenceschopnosti: zlepšení 
konkurenceschopnosti dopravních 
průmyslových odvětví, zajištění 
udržitelných, účinných a dostupných 
dopravních služeb a vytváření nových 
dovedností a pracovních příležitostí pomocí 
výzkumu a výzvoje. Technologie 
pokročilých průmyslových procesů budou 
zahrnovat navrhování, výrobu, sestavování, 
konstrukci a údržbu a bude zaměřena na 
snížení nákladů souvisejících s životním 
cyklem a zkrácení doby na rozvoj. Důraz 
bude kladen na inovativní koncepty výrobků 
a zlepšené dopravní služby zajišťující větší 
spokojenost zákazníků. Bude vyvinuta nová 
organizace výroby zahrnující řízení 
dodávkových řetězců a distribučních 
systémů.

Posílení konkurenceschopnosti: zlepšení 
konkurenceschopnosti dopravních 
průmyslových odvětví, zajištění 
udržitelných, účinných a dostupných 
dopravních služeb a vytváření nových 
dovedností a pracovních příležitostí pomocí 
výzkumu a vývoje. Technologie pokročilých 
průmyslových procesů budou zahrnovat 
navrhování, výrobu, sestavování, konstrukci 
a údržbu a bude zaměřena na snížení 
nákladů souvisejících s životním cyklem a 
zkrácení doby na rozvoj. Důraz bude kladen 
na inovativní koncepty výrobků a zlepšené 
dopravní služby zajišťující větší spokojenost 
zákazníků. Bude vyvinuta nová organizace 
výroby zahrnující řízení dodávkových 
řetězců a distribučních systémů. Výzkum by 
se měl rovněž zaměřit na nové systémy 
s cílem zefektivnit a zajistit financování 
transevropských sítí a dalších evropských 
projektů pro mobilitu a dopravu a zároveň 
podporovat inovační systémy půjček a 
projekty partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (PPP) na evropské 
úrovni.

Odůvodnění

Větší konkurenceschopnost může být dosažena nejen v oblasti konstrukce a údržby vozidel, ale 
i v oblasti nových způsobů financování infrastruktury.

Pozměňovací návrh 17
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ název „Podpora evropského globálního satelitního 

navigačního systému (Galileo)“ odst. 2

Využití celého potenciálu: prosazování 
většího využívání služeb v rozpětí od 
otevřeného k obchodnímu přístupu, 
zabezpečení života pomocí „hledání a 
záchrany“ a veřejné řízené služby; aplikace 
pro řízení nákladní dopravy; využívání 
služeb vedlejších výrobků; demonstrace 
přínosů a účinnosti satelitní navigace.

Využití celého potenciálu: prosazování 
většího využívání služeb v rozpětí od 
otevřeného k obchodnímu přístupu, zejména 
v zeměpisně nejvzdálenějších oblastech od 
evropského kontinentu, zabezpečení života 
pomocí „hledání a záchrany“ a veřejné 
řízené služby; aplikace pro řízení nákladní 
dopravy; využívání služeb vedlejších 
výrobků; demonstrace přínosů a účinnosti 
satelitní navigace.
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Odůvodnění

Používání evropského satelitního navigačního systému Galileo v zeměpisně nejvzdálenějších
oblastech od evropského kontinentu přispěje zásadním způsobem k rozvoji dopravního 
systému, který bude schopný účinně reagovat na překážky vyplývající ze zeměpisné polohy 
určitých evropských regionů.

Pozměňovací návrh 18
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ „Činnosti“ název „Mezinárodní spolupráce“ 

Mezinárodní spolupráce je důležitou složkou 
činností vědecko-technického rozvoje v této 
oblasti a bude podporována všude, kde je to 
v zájmu průmyslu a tvůrců politiky. 
Rozsáhlé tématické oblasti pro specifické 
akce budou existovat tam, kde je to tržně 
přitažlivé (například celosvětový tržní rozvoj 
a spojovatelské sítě a služby na kontinentální 
i mezikontinentální úrovni); u příležitostí k 
přístupu a k získávání vědeckých a 
technologických poznatků, které doplňují 
současné evropské vědomosti a jsou 
společného zájmu; a tam, kde Evropa 
reaguje na globální potřeby (například 
změna klimatu) nebo přispívá 
k mezinárodním normám a globálním 
systémům (například aplikovaná logistika a 
infrastruktura pro satelitní navigaci).

Mezinárodní spolupráce je důležitou složkou 
činností vědecko-technického rozvoje v této 
oblasti a bude podporována všude, kde je to 
v zájmu průmyslu a tvůrců politiky. 
Rozsáhlé tématické oblasti pro specifické 
akce budou existovat tam, kde je to tržně 
přitažlivé, ať v oblastech bližších ke středu 
Evropy nebo od něho vzdálenějších
(například celosvětový tržní rozvoj a 
spojovatelské sítě a služby na kontinentální i 
mezikontinentální úrovni); u příležitostí k 
přístupu a k získávání vědeckých a 
technologických poznatků, které doplňují 
současné evropské vědomosti a jsou 
společného zájmu; a tam, kde Evropa 
reaguje na globální potřeby (například 
změna klimatu) nebo přispívá 
k mezinárodním normám a globálním 
systémům (například aplikovaná logistika a 
infrastruktura pro satelitní navigaci).

Or. pt

Odůvodnění

Jazykové vyjasnění.

Pozměňovací návrh 19
Příloha I bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ název „Vznikající potřeby a nepředvídané 

politické potřeby“ odst. 1

Iniciativy v rámci vznikajících potřeb budou 
podporovat výzkum, který souvisí s 
kritickými událostmi a výzvami budoucích 
dopravních systémů, např. nové koncepty 
dopravy a vozidel, automatizace, mobilita a 
organizace.

Iniciativy v rámci vznikajících potřeb budou 
podporovat výzkum, který souvisí s 
kritickými událostmi a výzvami budoucích 
dopravních systémů, např. nové koncepty 
dopravy a vozidel, automatizace, mobilita a 
organizace, nebo koncepty inovační a trvale 
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udržitelné evropské logistiky, která by 
působila jako katalyzátor růstu a 
soudržnosti.

Odůvodnění

Počítat s podporou, kterou Komise v nejbližší budoucnosti poskytne logistice, se zřetelem 
k tomu, že je nutné zlepšit a zvýšit evropskou kapacitu v tomto odvětví, které je klíčové pro 
dosažení racionalizace dopravy, využívání energie a zmírnění dopadu na životní prostředí, 
přičemž bude současně zajištěna územní soudržnost a konkurenceschopnost služby pro 
uživatele.

Pozměňovací návrh 20
Příloha I Část 7 „Doprava (včetně letectví)“, Činnosti podbod Cestovní ruch (nový)

Cestovní ruch
Výzkum vlivu cestovního ruchu na dopravu 
a vlivu čisté a efektivní dopravy na 
udržitelný rozvoj cestovního ruchu; rozvoj 
cestovního ruchu bez nadměrného růstu 
dopravy; inovační koncepty pro užití
dopravy v cestovním ruchu, včetně
elektronických rezervací a integrovaného 
prodeje jízdenek. 

Odůvodnění

Protože cestovní ruch a doprava spolu úzce souvisí, měl by být zahájen výzkum ohledně 
propojení těchto dvou sektorů. Pro trh cestovního ruchu mohou mít zásadní význam inovační 
řešení, jako je elektronická rezervace a integrovaný prodej jízdenek.

Pozměňovací návrh 21
Příloha II devátý řádek

Doprava (včetně letectví) Doprava (včetně letectví a námořní 
technologie)

Odůvodnění

Je důležité, aby si Evropa zachovala vedoucí postavení v oblasti výzkumu námořních 
technologií. 
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Pozměňovací návrh 22
Legislativní finanční výkaz bod 3.1. Rozpočtové linie 

02 04 01 Vesmír; 02 04 02 Přípravná akce 
na podporu evropského výzkumu v oblasti 
bezpečnosti; 08 02 01 Genomika a 
biotechnologie v oblasti zdraví; 08 05 01 
Kvalita a nezávadnost potravin; 09 04 01 
Technologie informační společnosti; 08 03 
01 Nanotechnologie, inteligentní materiály, 
nové výrobní procesy a zařízení; 08 06 01 01 
Udržitelné energetické systémy; 06 06 02 01 
Udržitelné energetické systémy; 08 06 01 03 
Globální změny a ekosystémy; 08 04 01 
Letectví; 08 06 01 02 Udržitelná pozemní 
doprava; 06 06 01 Letectví a kosmický 
výzkum; 06 06 02 02 Udržitelná pozemní 
doprava; 08 07 01 Občané a vládnutí 
ve znalostní společnosti; 08 08 01 01 – 06 
06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 – Podpora 
politik a předvídání vědeckých a 
technických potřeb.

02 04 01 Vesmír; 02 04 02 Přípravná akce 
na podporu evropského výzkumu v oblasti 
bezpečnosti; 08 02 01 Genomika a 
biotechnologie v oblasti zdraví; 08 05 01 
Kvalita a nezávadnost potravin; 09 04 01 
Technologie informační společnosti; 08 03 
01 Nanotechnologie, inteligentní materiály, 
nové výrobní procesy a zařízení; 08 06 01 01 
Udržitelné energetické systémy; 06 06 02 01 
Udržitelné energetické systémy; 08 06 01 03 
Globální změny a ekosystémy; 08 04 01 
Letectví; 08 06 01 02 Udržitelná pozemní 
doprava; 06 06 01 Letectví a kosmický 
výzkum; 06 06 02 02 Udržitelná pozemní 
doprava; 06 03 01 TEN-T (pouze Galileo, 
„druhá specifická akce"); 08 07 01 Občané 
a vládnutí ve znalostní společnosti; 08 08 01 
01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 –
Podpora politik a předvídání vědeckých 
a technických potřeb.

Odůvodnění

Jedná se o úpravu, která zohledňuje rozhodnutí Rady o novém finančním výhledu.

Pozměňovací návrh 23
Legislativní finanční výkaz bod 5.3 název „Cíle, očekávané výsledky a související ukazatele 

návrhu v kontextu rámce ABM“ bod (7)

(7) doprava (včetně letectví); (7) doprava (včetně letectví a námořní 
technologie), zejména programy Galileo, 
SESAR a ERTMS

Odůvodnění

Pro programy Galileo, SESAR a ERTMS: Jedná se o úpravu, která zohledňuje rozhodnutí 
Rady o novém finančním výhledu. Je důležité, aby si Evropa zachovala vedoucí postavení 
v oblasti výzkumu námořních technologií.
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